
     

 

 

Wedstrijdreglement 
 

Noord – Oostelijk Kampioenschap 2020 
 
1. Deelnemers dienen in bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige JeugdVISpas of 

VISpas. De vereniging moet aangesloten zijn bij Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij 
Oost- Nederland of Sportvisserij Fryslân. 

 
2. Het minimum aantal deelnemers is gesteld op 50 personen (totaal van drie Federaties). Bij 

mindere deelnemers gaat de wedstrijd niet door. 
 
3. De wedstrijd heeft een tijdsduur van aaneengesloten van 4 uur. De wedstrijdleiding heeft het 

recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden of bepaalde calamiteiten niet door te 
laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk later te hervatten of te beëindigen. Tijdens de 
wedstrijd signaal 1 betekent stoppen met vissen, signaal 2 betekent dat over 5 minuten de 
wedstrijd wordt hervat en signaal 3 betekent beginnen met vissen, de wedstrijd is hervat. Bij 
hervatting eindigt de wedstrijd altijd op de oorspronkelijke tijd. Indien bij definitief stoppen 
van de wedstrijd 50% of meer van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig.  

 
4. Deelnemers gaan akkoord met dit reglement en de privacy statements van Sportvisserij 

Fryslan, Sportvisserij Groningen Drenthe en Sportvisserij Oost-Nederland. Deelnemers gaan 
akkoord met publicatie van de uitslag en eventuele publicatie van foto’s gemaakt in het 
kader van deze wedstrijd. 
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5. In het dobber dragende deel dient er gevist te worden met één hengel voorzien van een 

dobber en een enkelvoudige haak. Dit mag zowel een vaste stok, matchhengel als 
bolognesehengel zijn. Aan de lijn van de vishengel mag zich geen hulpmiddel bevinden om 
lokvoer op de visplek te brengen. 

 In het feeder deel dient met één feederhengel gevist te worden.   
 
6. Er zijn vakken vissen met een dobber en er zijn vakken vissen met de feederhengel. 

Bij opgave dient te worden aangegeven of men wil vissen met een dobber of wil vissen met 
de feederhengel. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt bepaald in hoeveel vakken 
wordt gevist met een dobber en in hoeveel vakken met de feederhengel. 

 
7. Aas en voer, met uitzondering van kunstaas, is vrij. Ten aanzien van het aas en voer is het 

voorhanden hebben en/ of gebruik maken van gekleurde maden en lokvoeders, waaraan 
schadelijke stoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. 



 
8. Er wordt handmatig geloot bij de plaats van samenkomst. Pas nadat de organisatie 

toelichting heeft gegeven over de wedstrijd mag men zich naar de visplaats begeven en met 
de opbouw beginnen. De vlonder mag niet meer dan 1 meter links of rechts van het 
steknummer geplaatst worden. 

 
9. Tien minuten voor aanvang van de wedstrijd wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar 

voeren. Bij het tweede signaal dient men te stoppen met zwaar voeren en begint de 
wedstrijd. Na vier uur vissen gaat het derde signaal en eindigt de wedstrijd. Alleen de vis die 
zich bij het derde signaal boven het wateroppervlak bevindt, telt mee. 

 
10. Er mag zich maar één lijn in het water bevinden. Tijdens het cuppen met de vaste hengel mag 

er geen lijn in het water bevinden. Het gebruik van de minicup op de hengel is wel 
toegestaan. 

 
11. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden 

bewaard. Per leefnet is een maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in 
het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht. Verder geldt de leefnetcode 
uit de landelijke lijst. 

 
12. Het wegen van de vis geschiedt over maatse (zie gezamenlijke lijst van Viswateren en de 

laatste Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. 
 Barbeel, snoek, snoekbaars, winde en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. 
 Baars, ook ondermaatse, wordt niet gewogen en dient gelijk teruggezet te worden. Deze 

mogen niet in het leefnet bewaard worden. 
  
13. Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze te worden geteld totdat de 

gevangen vis gewogen kan worden, vanaf 10 gram. Bij 0 gram wordt het aantal visjes 
genoteerd dat gevangen is. 

 
14. De deelnemer dient de vis zo te onthaken en te behandelen dat er geen verminking ontstaat 

en de vis onbeschadigd teruggezet kan worden. De ter weging aangeboden vis dient in 
levende staat te verkeren. Men dient te allen tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis. 

 
15. Op dit wedstrijdreglement zijn mede van toepassing de bij de krachtens de Visserijwet, het 

Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten tijden 
vastgestelde regels. 

 
16. Iedere visser is verplicht om zijn/ haar visplek schoon achter te laten, ook als de rotzooi niet 

van de visser is. Dit op straffe van diskwalificatie.  
 
17. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury. 
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